
Műszaki Adatlap

IDEAL BOND      201101

Nagy teljesítményű cementbázisú tapadóhíd

Leírás
Az  IDEAL  BOND egy  használatra  kész  cementbázisú  készítmény,
amely ideális tapadóhídként javításhoz és vékony bevonatok alá. A
terméket  belső  és  külső használatra  egyaránt  ajánljuk.  Az IDEAL
BOND alapozóként  szolgál  a  SASSOITALIA®,  a  TOP  FLOOR  és  a
BETONTOP® padlók készítésénél.

Előnyök
 Kiváló tapadás beton aljzaton.
 A  termék  vöröses  színű  a  jobb  vizuális  ellenőrzés

érdekében.
 Az  epoxi  ragasztóktól  eltérően  nem  katalizál és

szilárdulása  során  nem  fejlődik  hő,  így  vékonyan  lehet
elteríteni.

 Nem tartalmaz kloridot
 Lehetővé teszi az aljzatból történő kipárolgást nedves vagy

vízszigetelés nélküli aljzatokon is.
 Felszakítószilárdság 2,00 N / mm2 (MSZ EN 1542)

Felület előkészítése
A  betonfelület  nyomószilárdságának  legalább  25  MPa-nak  kell
lennie, a felületi húzó-tapadó szilárdság elvárható értéke 1,5 MPa.
Minden  port,  laza  és  gyengén  tapadó  anyagot  marással  és
nagynyomású mosással teljesen el kell távolítani a felületről. Tiszta,
zsírtól, olajtól, laza és porló részektől mentes legyen. Az IDEL BOND
alkalmazása  előtt  24  órán  keresztül  nedvesen  kell  tartani  a
felületet.

Bekeverés és Alkalmazás
A 25 kg-os IDEAL BOND zsákhoz adjunk hozzá körülbelül 6-7 liter
vizet,  és  keverjük  kb.  3  percig  kis  sebességű  keverővel,  amíg
homogén  habarcsot  nem  kapunk.  Ne  lépje  túl  az  ajánlott
vízmennyiséget,  mert  befolyásolhatja  a  termék  kötési
tulajdonságait.
Az  IDEAL  BOND-ot  kemény  sörtéjű  seprűvel  vigye  fel  a  nedves
felületre, ügyelve arra, hogy megelőzze a tócsaképződést.
Az IDEAL BOND felvitele után azonnal vigye fel a "friss a frissen"
cementkötésű  keveréket,  hogy  elkerülje  az  alapozó  gyors
kiszáradását. Ha az IDEAL BOND túl gyorsan szárad, akkor újabb
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réteg terméket kell felvinni. (Ahogy szárad a termék, úgy változik a
színe)
Fugák
Az aljzaton meglévő fugákat figyelembe kell venni, azokat át kell
vezetni  az  új  „ragasztott”  rétegbe  is.  A  vágásokat  a  lehető
leghamarabb  el  kell  végezni,  hogy  elkerüljék  a  zsugorodásból
származó repedéseket.

Kiadósság
A kiadósság az aljzat pórusosságától függően 1,4 - 2,0 kg/m2 között
változhat. Minimális feldolgozási hőmérséklet > 5 ° C.

Csomagolás  
A  termék  cement-bázisú,  kerülni  kell  a  bőrre,  nyálkahártyákra,
szemekbe, szájba stb. jutását. Véletlen érintkezés esetén az érintett
területet bő vízzel és szappannal kell átmosni és orvosi segítséget
kell kérni. 
OLVASSA EL A BIZTONSÁGI ADATLAPOT

FONTOS:
Az e lapon található információk a legjobb gyakorlati és laboratóriumi alkalmazásokon alapulnak. A felhasználó felelőssége a
termék adott célra való alkalmasságának ellenőrzése. A gyártó elhárít  minden felelősséget a termék helytelen használatával
kapcsolatban. Használat előtt ajánlott a termék kipróbálása kisebb területen. Ez az ismertető az összes korábbi verziót felváltja
és érvényteleníti. Az ebben szereplő adatok bármikor megváltoztathatók. Az Ideal Work termékek professzionális felhasználásra
szolgálnak és a cég igény szerint rendszeresen szervez tanfolyamokat ügyfelei számára. Az e termékeket képzettség nélkül
használó személyeknek vállalniuk kell minden járulékos kockázatot


